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Senadores podem fazer
frente de oposição
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Empossada nova
Mesa Diretora do
Judiciário maranhense

O governador do Maranhão, Carlos Brandão, acompanhou a posse da nova Mesa Diretora do Poder Judiciário do Maranhão, em solenidade realizada no Auditório Darcy Ribeiro, no Centro de Convenções do Multicenter Sebrae

Tomaram posse o novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Paulo Velten Pereira; o
vice-presidente, desembargador Ricardo Duailibe; o 2º vice-presidente, Marcelino Everton e o corregedor-geral da Justiça,
desembargador Froz Sobrinho. A nova Mesa Diretora vai comandar o judiciário maranhense no biênio 2022-2024.
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Brinquedo Lego

APARTE

Nem vou muito longe com este texto. Flávio
queria ser o Sarney, ainda não conseguiu, Weverton quer o lugar do Flávio. Difícil quando acreditam que enganam o meio político, a imprensa responsável e os eleitores com esses papos
de maus tratos e traições nas relações pela conquista do poder. Fica patente que nunca existiu
amizade entre eles, somente os interesses sendo
encaixados como um brinquedo Lego.
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Não somos uma
república tutelada
OTÁVIO SANTANA DO RÊGO BARROS
- General de Divisão da Reserva
São ainda poucos os acadêmicos que se debruçam verdadeiramente a estudar o papel das Forças Armadas, seus envolvimentos,
consequências e reﬂexos para a sociedade brasileira. Um obstáculo para que a população se sinta confortável, aprofunde conhecimento, opine sobre o que deseja para a instituição, bem como
anule ranzinzas entre os civis e os militares ainda vigentes em
nosso país.

ANÁLISE:

Machado de Assis, o gênio na gaiola do racismo
elaborar tipos femininos complexos e
interessantes, dando-lhes proeminência, malgrado o caráter machista e
patriarcal da sociedade brasileira.
Na obra machadiana, porém, afroJoaquim Maria Machado de Assis é brasileiros estão apenas nos lugares
um dos gênios da literatura brasileira, subalternos. São escravizados, alforritendo contribuído na poesia, no ro- ados, empregados domésticos, presmance, no conto, no teatro, na crôni- tadores de serviço. Aliás, um e outro
ca e na crítica. Também liderou a cria- ganham nome.
ção da Academia Brasileira de Letras,
O paternalismo e a condescendênsendo seu primeiro presidente. Sua ﬁgura ímpar cresce ainda mais quando cia com que são tratados ﬁxam palembramos seu contexto de vida. Au- drão visto até hoje em nossas novelas.
todidata, contou basicamente com “Morava só; tinha um escravo da messeu talento, inteligência e garra pesso- ma idade que ele, e cria da casa do pai
al para vencer na vida, sendo de famí- — mais irmão do que escravo, na delia pobre, mestiço numa sociedade dicação e no afeto” (A mulher de preto
em que o racismo fechava portas e li- in Contos ﬂuminenses, p.65 — para
todas as citações aqui: Ed. Globo,
mitava caminhos.
1997). E ainda: “Raimundo, nove anos
Reaﬁrmo a grandeza e a identidade mais velho que o senhor, carregava-o
afro-brasileira do escritor ante a nar- ao colo e amava-o como se fora seu ﬁrativa parcial, toscamente condes- lho. Vendo-se livre pareceu-lhe que
cendente, pela qual houve contribui- era um modo de o expelir de casa, e
ção de escravizados e seus descen- sentiu um impulso atrevido e generodentes em áreas como culinária, for- so. Fez um gesto para rasgar a carta de
mação do léxico, técnicas agrícolas, alforria, mas arrependeu-se a tempo.
ritmos musicais, religião e capoeira. […] Luís Garcia não dava ordem neCom Machado de Assis, Lima Barreto, nhuma; tinha tudo à hora e no lugar
Maria Firmina dos Reis, Luiz Gama, competente” (Iaiá Garcia, p.3).
André Rebouças, José do Patrocínio e
Paternalismo imitado por alforriatantos outros — para ﬁcar apenas no
século 19 e em poucos expoentes — a dos. Prudêncio, liberto, compra um
presença e o brilhantismo de afro- escravo para si, mas não tolera abusos
brasileiros ocorrem também em espa- e intervém para impedir um espancaços de prestígio, reservados às elites mento em plena via pública (Memórias Póstumas de Brás Cubas, Cap. 68).
escravocratas.
No conto Pai contra mãe (Relíquias de
Não obstante, Machado de Assis foi Casa Velha), faz-se boa contextualizaum escritor afetado pela cultura racis- ção da ambiência escravocrata. Certa
ta. Em sua obra, o protagonismo ne- descrição de traços psicológicos de
gro é esquecido. Sabe-se que, naquela um escravizado lembra-nos o que até
época, havia afro-brasileiros empre- recentemente dizia-se de mulheres
endedores e proﬁssionais liberais, co- vítimas de abusos físicos. “Há meio
mo o engenheiro André Rebouças, século, os escravos fugiam com
que era próximo da família imperial. frequência. Eram muitos, e nem todos
Por outro lado, Machado chegou a gostavam da escravidão. Sucedia ocaANDRÉ RICARDO NUNES MARTINS
Jornalista, membro da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial (CojiraDF)

sionalmente apanharem pancada e
nem todos gostavam de apanhar pancada” (id: p.3). Explicitarei os subentendidos: i) muitos escravos gostavam
da escravidão; ii) alguns deles gostavam de apanhar. E castigos físicos não
eram frequentes mas eventuais, o que
contraria registros na literatura e fora
dela.
Em Memórias Póstumas, há um tipo escroque. “O único fato alegado
neste particular era o de mandar com
frequência escravos ao calabouço,
donde eles desciam a escorrer sangue;
mas, além de que ele só mandava os
perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em
escravos habituara-se de certo modo
ao trato um pouco mais duro que esse
gênero de negócio requeria e não se
pode honestamente atribuir à índole
original de um homem o que é puro
efeito de relações sociais” (id.:p.175)
Eis aí: (i) A perversidade associada ao
escravizado, não ao torturador; (ii)
Fugir à servidão é vício e não virtude;
(iii) A escravidão como mero “negócio”; (iv) Pegar pesado com quem sai
da linha é só “puro efeito de relações
sociais”.
Que não se confunda criatura e criador é precaução básica. Que a prosa
ﬁque restrita a certos enfoques e tipos
evidencia as limitações do escritor.
Ora, já então Firmina dos Reis abordava a temática negra, e explorava a
causa do momento. Pelo que vemos
em seus escritos, Machado não cerra
ﬁleiras no movimento abolicionista,
nem se irmana a expoentes afro-brasileiros e brancos ou à estudantada
das Faculdades de Direito. Lamentavelmente, o que devia ser datado é crítica atualíssima, gaiola em que se encerram expoentes atuais de nossas literatura e teledramaturgia

Lula pode reeleger Bolsonaro
que apontam para sua concretização.
PUBLICIDADE
O comportamento das lideranças
Lula vem liderando todas as pes- do Centrão integrantes das bancadas
quisas seguido por Bolsonaro. Ambos que representam os nove estados do
têm trabalhado, sistematicamente, Nordeste é um deles. Como proﬁssiopara inviabilizar qualquer candidatu- nais políticos, sempre se movimenra alternativa, sendo forçoso reconhe- tam movidos pela expectativa de pocer que, até o momento, conseguiram der. Nas eleições anteriores ﬁcaram,
alcançar o objetivo. A cada semana em sua maioria, apoiando as candidanova pesquisa é divulgada mostrando turas petistas. Atualmente, mesmo
mais pessoas aﬁrmando que não pre- com o favoritismo de Lula na região e
tendem alterar sua atual opção de vo- o apoio de quase todos os governadoto. E, quanto mais a chamada terceira res, é grande o número de parlamenvia demorar a se entender, mais o tares daquele grupo que se mantém
quadro de polarização se consolidará. ﬁel à campanha de reeleição do presiA outra novidade que vem sendo dente, contrariando previsões de
apresentada é a tendência de redução muitos analistas. Basta ver como foi
na distância entre os dois líderes, nu- esvaziado o jantar com Lula promovima curva que, segundo especialistas do por Renan Calheiros e Eunício Olina área, indica a possibilidade de um veira no dia 14 de abril.
cenário de empate técnico no ﬁnal
deste semestre. Se, antes, os apoiadoOutro forte indício foi o resultado
res do ex-presidente estavam conven- das transferências realizadas na recidos que a meta era garantir sua vitó- cém-encerrada janela partidária,
ria no primeiro turno, atualmente, lu- quando PL, PP e Republicanos, os três
tam para evitar uma possível derrota principais partidos governistas, pasno segundo turno. Claro que ainda há saram a contar com 179 parlamentaquem considere essa hipótese impro- res, o equivalente a 35% dos assentos
vável, mas há alguns fatos recentes na Câmara dos Deputados. De seu laORLANDO THOMÉ CORDEIRO
- Consultor em estratégia

do, os partidos de oposição encolheram suas bancadas de 147 para 126. O
recente caso do ignóbil deputado Daniel Silveira permitiu ao presidente
animar ainda mais sua tropa de apoiadores em sua estratégia de confrontar o Supremo Tribunal Federal (STF).
Também conseguiu agradar a parcela
da sociedade que, apesar de não declarar abertamente o voto, se sente representada por frases como “O STF
está passando dos limites” ou “Quem
esse Xandão pensa que é?”
Já as notícias vindas da campanha
do ex-presidente revelam um clima
de certa perplexidade diante da tendência de recuperação de Bolsonaro.
O primeiro movimento na tentativa
de correção de rumo foi a recente troca do proﬁssional responsável pelo
marketing. E ainda pode haver mais
mudanças na área, pois, enquanto escrevo essa coluna, circulam notas indicando a substituição de Franklin
Martins por Edinho Silva na coordenação. Claro que comunicação é chave em uma campanha eleitoral, mas é
ingenuidade acreditar que essa alteração na equipe resolverá todos os
problemas.

O livro do professor José Murilo de Carvalho, Forças Armadas e
a política no Brasil (Editora Todavia, 2005), ainda que se possa divergir, é uma referência sobre o tema e servirá para iluminar a
construção deste artigo. No capítulo uma “República tutelada”, o
professor apresenta alguns pontos para avaliar a situação das Forças Armadas no contexto vivido pelo país, naquele momento, mas
ainda válido. O governo atual é de fato militarizado? Antes, vale
inserir a dúvida acadêmica de como melhor deﬁnir os parâmetros
para um governo militarizado. Os integrantes fardados empregados no governo trazem consigo, sem dúvida, valores praticados
na caserna, mas não representam a instituição. Tampouco, a instituição validará seus comportamentos, bons ou maus, para protegê-los.
Comparando os períodos de 1964, sempre alvo de avaliação de
analistas, e o agora, a composição social dos militares, seu preparo, seus valores e suas posições políticas se modiﬁcaram, particularmente, junto aos mais jovens. Vai adiante, sendo o Brasil um
país considerado potência média, com gastos militares percentualmente baixos em relação ao PIB, as Forças Armadas têm condições de cumprir o seu papel?
Para Murilo de Carvalho, a questão mais importante está ligada
à proﬁssionalização das Forças Armadas. Nesse ponto, defende
que temos diﬁculdades oriundas de um contexto histórico-sociológico, que nos diferencia dos países ocidentais com democracias
consolidadas, porquanto nesses, uma burguesia fruto de um crescimento econômico e a inclusão da massa na política lhes permitiu abdicar do emprego dos militares internamente, devotando a
sua missão quase que exclusivamente à defesa externa.
É uma tese interessante, que traz novas luzes à discussão do
papel dos militares. Será pela imaturidade de nossa democracia
que as Forças Armadas estariam sendo constantemente envolvidas no cenário político? Ou elas estariam sempre sendo envolvidas na política por nossa sociedade ainda não ter conseguido um
equilíbrio social justo entre as camadas da população? Da análise
das nossas constituições, é mister relembrar que, das sete instituídas no país após a Independência, cinco atribuem papel político
às Forças Armadas. Em nossa atual Constituição, promulgada em
1988, o chefe do Poder Executivo tem o consagrado cargo honoríﬁco de comandante em chefe das Forças Armadas.
Entretanto, ela também indica, em seu artigo 142, a necessidade de estreito relacionamento institucional com os outros poderes, a ﬁm de que as Forças Armadas possam cumprir a missão ali
delineada: destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Nesse artigo, por vezes, o papel das Forças Armadas é alvo de
divergência doutrinária e aquece discussões entre constitucionalistas, oferecendo disputas entre o estamento militar e a sociedade civil.
Diante do panorama em que se insere a política atual, tão divisiva, na qual, diariamente, somos apresentados a novas provocações eleitoreiras, é preciso suturar logo a ferida que está se formando no tecido social que une militares e civis. Não a queremos
infeccionada, a ponto de que um dos Poderes, usando a legislação
constitucional vigente, tenha que se valer das Forças Armadas para a recomposição da lei e da ordem. Não se imagina como o processo ocorreria e não o desejamos. O debate sobre o papel das
Forças Armadas exige conhecimentos mais profundos e diversiﬁcados. Por isso, precisamos estudá-lo à exaustão.
Como lidar com o cenário internacional em mutação? Como
enfrentar a temática ideológica que se assume focal no campo interno? Como se proteger contra ingerências indevidas da política
partidária? As Forças Armadas devem estar permanentemente
preparadas para guerra externa? Forças multilaterais a serviço da
Organização das Nações Unidas (ONU), combate ao narcotráﬁco,
operações internas de garantia da lei e da ordem, operações subsidiárias em apoio social são nossas missões? São dúvidas importantes e prementes de respostas e precisamos provocá-las. Paz e
bem.
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ELEIÇÕES 2022

Senadorespodemfazer
frenteampladeoposição Brinquedo Lego
Roberto Rocha, Weverton Rocha, além dos deputados Josimar de Maranhãozinho e
Edilázio Jr podem se unir para fazer oposição unidos nestas eleições 2022
SAMARTONY MARTINS

C

om a aproximação das eleições de 2022 os posicionamentos políticos na cena
maranhense vão se deﬁnindo cada vez mais. O senador Roberto
Rocha (PTB) deve anunciar hoje às
16h, em entrevista coletiva à imprensa, que não irá disputar o cargo de governador do Maranhão, para disputar
sua reeleição ao senado. O parlamentar já havia antecipado a decisão na
última quinta-feira (28) durante uma
entrevista a uma emissora de televisão.
Com a desistência da candidatura
ao maior cargo do executivo maranhense, Roberto Rocha focará para
continuar sendo senador, além de
tentar eleger o seu ﬁlho Roberto Júnior a uma vaga na Câmara Federal pela
legenda petebista. E para que seu novo projeto político se realize, o parlamentar poderá contar com apoio do
também do PDT, comandado pelo senador Weverton Rocha, do PSD, liderado pelo deputado federal Edilázio
Júnior, e o PL presidido por Josimar de
Maranhãozinho, que devem juntos
anunciar apoio a Roberto Rocha para
a reeleição.
A intenção é que se faça uma frente
ampla de oposição. Essa costura política estaria sendo articulada a alguns
meses pelo senador Weverton Rocha,
que rompeu deﬁnitivamente com exgovernador Flávio Dino, na última
sexta-feira (29). Em entrevista para o
podcast Sai da Lama, o senador e pré

WEVERTON ROCHA E ROBERTO ROCHA PODEM SELAR FRENTE AMPLA NESTA SEGUNDA
-candidato ao governo do Maranhão
disparou. “Uma coisa o nosso grupo
já tomou a decisão política. Nós não
vamos votar no Flávio Dino. Depois
de tudo o que ele fez e a forma agressiva, dura, difícil e tudo o que vocês viram, não precisa eu falar. Foi feito, não
tem como essa opção que ele fez. O
caminho que ele procurou percorrer
não é o nosso. Então não temos como
estar juntos. O candidato nós vamos
discutindo e nos próximos dias vamos
deﬁnir”, declarou Weverton Rocha.
Com este gesto político está cada
vez mais próximo o entendimento entre senadores Weverton Rocha e Roberto Rocha e o deputado federal Josimar de Maranhãozinho (PL) para
que se faça uma frente ampla tanto a
Flávio Dino quanto a Carlos Brandão
nas urnas em 2022. A intenção é que

Weverton deva seguir como candidato a governador, Roberto Rocha como
candidato à reeleição para o Senado e
Josimar de Maranhãozinho decline da
sua pré-candidatura ao governo para
disputar a reeleição na Câmara dos
Deputados. Especulá-se ainda, que a
abdicação de Josimar estaria condicionada à indicação de sua mulher, a
ex-prefeita de Centro do Guilherme, a
deputada estadual, Maria Deusdeth, a
Detinha, ao cargo de vice-governadora na chapa majoritária do senador
pedetista.
Vale ressaltar que uma união de
forças entre Roberto Rocha, Josimar
de Maranhãozinho, Edilázio Júnior
fortalece a pré-candidatura de Weverton Rocha para que o mesmo possa
garantir uma possível disputa num
segundo turno..

FIQUE ATENTO

Prazo para regularizar título encerra quarta-feira
Eleitoras e eleitores têm até 4 de
maio para emitir, transferir ou regularizar o título de eleitor. Essa também é
a data ﬁnal para que pessoas transexuais ou travestis solicitem o uso do
nome social no documento. Após essa
data, terminam as alterações no cadastro eleitoral para as Eleições Gerais de 2022. As operações podem ser
feitas on-line pelo sistema Título Net,
acessível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Conﬁra os procedimentos em
cada caso:
Alistamento

O primeiro título de eleitor pode
ser emitido na página Autoatendimento do Eleitor, por meio da opção
“Tire seu título”. Para comprovar a sua
identidade,
serão
solicitados:
uma selﬁe segurando um documento
oﬁcial com foto; imagens de frente e
verso do mesmo documento; e um
comprovante de residência (conta de
água, luz, celular ou carnê de IPTU,
por exemplo).
Vale ressaltar que, de acordo com o
artigo 35 da Resolução TSE nº
23.659/2021, homens acima de 19
anos que ainda não tenham título terão de apresentar um comprovante
de quitação do serviço militar para o
alistamento.

Regularização

Antes de regularizar o título, consulte a sua situação eleitoral acessando o Autoatendimento do Eleitor. Clique em “Atendimento ao Eleitor” e, na
lista que aparecer, escolha a opção
“Consulte a Situação do Título Eleitoral”. Aparecerá uma pequena tela, solicitando seus dados. Após preencher,
clique em “Entrar”.
Caso esteja irregular, vá até a página Quitação de Multas e role a tela até
o ﬁnal para preencher a parte chamada “Consulta de débitos do eleitor”.

Na sequência, clique em “Consultar”.
Serão exibidos os seus débitos. Veja se
prefere emitir a Guia de Recolhimento
da União (GRU), que deve ser quitada
no Banco do Brasil, ou se quer seguir
pela opção “Pagar”. Ao escolher essa
opção, você será direcionado para a
página do PagTesouro e poderá optar
pelo pagamento por Pix ou por cartão
de crédito.
Quem optar pelo pagamento com
cartão de crédito será redirecionado
para o Mercado Pago ou PicPay. Ao
optar pelo Pix, será gerado um QR Code ou um código, que pode ser usado
para quitar o débito.
Depois do pagamento (não é necessário enviar comprovante), é hora
de regularizar a sua situação. Para isso, volte à página de Autoatendimento – Atendimento ao Eleitor e opte por
“Regularize seu título eleitoral cancelado ou suspenso”. Clique em “Sim”
para prosseguir. Na página “Atendimento à distância pelo Título Net”,
procure por “Iniciar seu atendimento
à distância”, selecione o estado em
que vive e preencha todos os dados
pessoais solicitados.
Será
necessário
apresentar
uma selﬁe segurando um documento
oﬁcial com foto; imagens de frente e
verso do mesmo documento; e um
comprovante de residência (conta de
água, luz, celular ou carnê de IPTU,
por exemplo). Homens acima de 19
anos que ainda não tenham título terão de apresentar um comprovante
de quitação do serviço militar para o
alistamento.

Além – Como diz o Roberto Carlos, o cantor, “Além do
horizonte deve ter” algum sentido em fazer uma foto falar aquilo que os bastidores ainda não contaram de verdade?

ração do domicílio eleitoral também
pode ser feita pelo Autoatendimento
do Eleitor.
Para isso, basta acessar a página Atendimento ao Eleitor e clicar em
“Atualize seu endereço”. Você será redirecionado para a página “Atendimento à distância pelo Título Net” para dar andamento à sua solicitação.
Busque pelo link “Iniciar seu atendimento à distância” e siga todos os passos indicados pelo sistema.

Nome social
Pessoas transexuais ou travestis
podem requerer o uso do nome social
no título em apenas alguns instantes.
É só acessar o menu Autoatendimento do Eleitor e clicar em “Inclua seu
nome social”. O sistema redirecionará
até a página “Atendimento à distância
pelo Título Net”. Nesta página, basta
clicar em “Iniciar seu atendimento à
distância”, selecionar o estado em que
mora e informar dados pessoais para
dar andamento ao pedido. A opção de
inclusão do nome social aparecerá na
segunda tela.

Até quando? – Interessante que ninguém ataca o précandidato Edivaldo Holanda (PSD) deixando ele livre e
solto fazendo campanha pelo estado. Quem vai jogar a
primeira pedra?

Acompanhamento
Qualquer que seja o seu requerimento, é preciso aguardar a análise
dos dados enviados pela Justiça Eleitoral. Pata conferir o andamento do
processo, acesse Acompanhar Requerimento.

e-Título

Após o processamento dos dados,
se não houver qualquer pendência, é
A alteração do domicílio eleitoral só baixar o aplicativo e-Título no celutambém pode ser feita pelo Autoaten- lar ou tablet e utilizar a versão digital
dimento do Eleitor. Para pedir a trans- do documento, dispensando-se o tíferência, é preciso residir na cidade há tulo em papel. O download do app é
pelo menos três meses, não ter débi- gratuito e pode ser feito pelo Google
tos com a Justiça Eleitoral e não ter Play e App Store. O aplicativo funciotransferido ou tirado a primeira via do na tanto no sistema operacional Antítulo nos 12 meses anteriores. A alte- droid quanto no iOS.

Transferência

Nem vou muito longe com este texto. Flávio queria ser
o Sarney, ainda não conseguiu, Weverton quer o lugar do
Flávio. Difícil quando acreditam que enganam o meio
político, a imprensa responsável e os eleitores com esses
papos de maus tratos e traições nas relações pela conquista do poder. Fica patente que nunca existiu amizade
entre eles, somente os interesses sendo encaixados como um brinquedo Lego.
Hoje, os interesses estão feridos. Amanhã, novos entendimentos partidários, com imagens renovadas, trazendo todos juntos e generosas falas de paixões incontidas. Nada disso muda a vida sofrida do povo do Maranhão, precisamos. com urgência, conhecer propostas
práticas dos pré-candidatos ao majoritário e legislativo.
No demais, sobram as fofocas. Estamos perdendo tempo!

Chega! – Acabou a paciência do presidente da CPI do
Transporte Público de São Luís, Chico Carvalho, com a
tentativa de barrar as informações para o relatório ﬁnal
que será apresentado neste mês. Fizeram de tudo, parece que não adiantou, vai ter gente indiciada.
Juro que não entendi, senador Roberto Rocha (PTB) convoca uma coletiva de imprensa para dizer o que já anunciaram como novamente pré-candidato ao Senado. Será
que vai anunciar uma chapa com Weverton Rocha (PDT)
como pré-candidato ao governo e a esposa de Josimar de
Maranhãozinho (PL) no papel de vice?
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Governo leva Mais
Cirurgias para Morros
Os atendimentos aconteceram no Hospital Regional de Morros, unidade referência para
12 municípios da região. As cirurgias devem ser realizadas a partir desta segunda, dia 2

A região de Morros será contemplada com procedimentos do Mais Cirurgias. Na quinta-feira (28), cerca de 180
pacientes passaram por uma triagem
para a realização de exames para cirurgias gerais que serão promovidas
por meio do programa. Os atendimentos aconteceram no Hospital Regional de Morros, unidade que é referência para 12 municípios da região. As cirurgias devem ser realizadas
a partir do dia 2 de maio.
O Programa Mais Cirurgias é uma
ação realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado
da Saúde (SES) e da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh).

O objetivo é dar vazão aos procedimentos cirúrgicos eletivos que estavam represados por conta da pandemia da Covid-19. <Esta ação é de extrema importância, tendo em vista
que ﬁcamos mais de dois anos sem realizar cirurgias eletivas devido à Covid-19. É um verdadeiro presente para
todas as pessoas que aguardavam=,
aﬁrmou a diretora geral do Hospital
Regional de Morros, Denise Paz.
Durante a triagem, os pacientes
passaram por avaliação com médico
cirurgião. Cinquenta e um pacientes
já saíram com a cirurgia agendada e
os demais saíram com o risco cirúrgico e exames laboratoriais e de imagem agendados. Os casos mais com-

plexos serão encaminhados para fazer o procedimento em São Luís. As
cirurgias devem ser realizadas a partir
do dia 2 de maio.
O cirurgião geral da unidade, Manuel Reis, destacou a importância do
programa. <O Programa Mais Cirurgias é de utilidade máxima, pois diminui as demandas das cirurgias que estão paradas nos municípios. Uma
ação do Governo do Estado que, com
certeza, deve continuar=, comentou.
O Programa Mais Cirurgias foi criado para dar celeridade e aumentar o
número de cirurgias eletivas na capital e no interior do estado, levando
atendimento de média e alta complexidade à população.

MAIS EMPREGOS

Maranhão apresenta 1.618 admissões em março

O MARANHÃO TEVE O 3º RESULTADO POSITIVO CONSECUTIVO NO ANOE O 2º MAIOR CRESCIMENTO DE VAGAS DA REGIÃO NORDESTE
O Instituto Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e Cartográﬁcos
(Imesc), autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan), lançou, nesta sexta-feira (29), a Sinopse da Nota do
Mercado de Trabalho Formal Maranhense, referente a março de 2022,
com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
A publicação destaca que o Maranhão apresentou saldo de 1.618 admissões líquidas em março de 2022, o
terceiro resultado positivo consecutivo no ano e o segundo maior crescimento de vagas da região Nordeste.
Ao investigar o saldo de contratações no mês, no Maranhão, aponta-se
que os grupamentos de Serviços (+1,9

mil vínculos) e da Indústria (+630 vínculos) registraram abertura de empregos. No que se refere ao acumulado
dos três primeiros meses do ano, foram geradas 5.773 vagas adicionais de
emprego com carteira. O resultado
equivale à variação de 1,10% no contingente de empregados, a segunda
maior alta do Nordeste.
<O Maranhão vem apresentando
uma performance positiva na geração
de postos de trabalho. No acumulado
do ano, o total de trabalhadores celetistas no mercado de trabalho maranhense alcançou 530.895 pessoas,
uma alta de 13,3% em relação ao patamar pré-pandemia=, destaca a diretora de Estudos e Pesquisas do Imesc,
Talita Nascimento.

Em todo o território nacional, foram abertas 136,2 mil vagas em março
de 2022, resultado da diferença entre
1.953.071 admissões e 1.816.882 desligamentos. Os dados apontam que, em
março, houve saldo positivo na geração de vagas em quatro dos cinco
grandes grupamentos de atividades.
O destaque foi o grupamento de <Serviços=, que criou 111,5 mil novos vínculos. A <Construção= foi responsável
pela criação de 25,1 mil vagas e a <Indústria= registrou saldo de 15,3 mil
postos.
Acesse a sinopse na íntegra, clicando
no
link:
http://imesc.ma.gov.br/portal/Post/view/mercado-de-trabalho/536

Empossada novaMesa
Diretora do Judiciário
maranhense
O governador do Maranhão, Carlos Brandão, acompanhou a posse da nova Mesa Diretora do Poder Judiciário do Maranhão, em solenidade realizada no início da
noite desta sexta-feira (29), no Auditório Darcy Ribeiro,
no Centro de Convenções do Multicenter Sebrae, em
São Luís.

Tomaram posse o novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Paulo Velten
Pereira; o vice-presidente, desembargador Ricardo Duailibe; o 2º vice-presidente, Marcelino Everton e o corregedor-geral da Justiça, desembargador Froz Sobrinho. A
nova Mesa Diretora vai comandar o judiciário maranhense no biênio 2022-2024.
Acompanhado do secretário-chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira, Carlos Brandão prestigiou a solenidade destacando a importância da <harmonia= entre os
poderes, para a garantia da cidadania e do aprimoramento da democracia. <Nós temos exercitado essa democracia, nessa grande harmonia dos Poderes com independência, que merece ser cultivada. E isso nós fazemos muito bem. Temos uma excelente relação com o
Poder Judiciário. Nós temos que alimentado esse bom
ambiente; ambiente que melhora a vida das pessoas=,
pontuou Brandão.
<É uma honraria muito especial e ao mesmo tempo,
também, um grande compromisso. Entrega, trabalho e
dedicação. Vamos nos empenhar ao máximo para melhorar as instituições do sistema de Justiça=, disse o desembargador Paulo Velten Pereira, que vai presidir o TJMA nos próximos dois anos.
Continuidade e diálogo
De acordo com o novo presidente do TJMA, Paulo Velten Pereira, a nova Mesa Diretora deverá dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo atual presidente do
Tribunal (biênio 2020/2022), o desembargador Lourival
Serejo.
<Será uma gestão de continuidade. Vamos dar
sequência ao bom trabalho que foi e vem sendo desempenhado pelo desembargador Lourival Serejo=, antecipou Paulo Velten Pereira.
Ainda de acordo com Paulo Velten Pereira, a meta da nova diretoria é trabalhar em constante diálogo com os demais atores do Poder Judiciário maranhense.
<Será um trabalho de diálogo, de cooperação com a
advocacia, com o Ministério Público, com a Defensoria
Pública, com a área de Segurança do Estado. Esse que é
o nosso trabalho. Para aperfeiçoar as instituições do Judiciário=, frisou o novo presidente do TJMA.
Investimento em tecnologia
Os novos membros da Mesa Diretora enfatizaram,
ainda, a necessidade de ampliar os investimentos no
parque tecnológico do Poder Judiciário maranhense. A
ideia é ampliar os recursos digitais para permitir maior
acesso da população ao sistema de Justiça. O uso de tecnologias digitais foi decisivo para que a manutenção dos
serviços do Judiciário durante o período mais restritivo
da pandemia de Covid-19.
<Nós vamos investir prioritariamente no nosso parque tecnológico. O judiciário vive um momento especial
de transformação digital e nós vamos avançar muito
nessa área, mas sem esquecer daquele cidadão desvalido, que se encontra nos rincões mais pobres do Estado e
que muitas vezes não tem acesso à rede mundial de
computadores=, esclareceu o desembargador Paulo Velten Pereira.
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AVISO DE CONTINUAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021. A
Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público
para conhecimento dos interessados, a CONTINUAÇÃO DA TP 007.2021, tendo em vista a
ausência de recurso administrativo das empresas inabilitadas, logo será realizada a abertura
dos envelopes com as propostas de preços das empresas habilitadas: 1 - LEME Engenharia
EIRELI, CNPJ 27.351.940/0001-81 – HABILITADA; 2 - RR Assessoria e Empreendimentos,
CNPJ 37.382.431/0001-70 – HABILITADA, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, sob o Regime
de empreitada por preço global, objetivando: Contratação de pessoa jurídica especializada para
reforma e ampliação da unidade básica de saúde do povoado de salgado na cidade de Icatu
- MA, a partir da proposta nº 11523.2260001/21-002. CONTINUAÇÃO em 04 de maio de
2022, às 09h00min (nove horas), Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Rua
Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA. Demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 28 de abril de 2022. Denilson Odilon Fonsêca, Presidente da CPL.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 (PA-6250/2021)
Objeto: constituição de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual e futura de
insumos para pintura a fim de atender a demanda de manutenção predial referente aos
serviços das Unidades Administrativas do Tribunal Regional do Trabalho - 16ª Região,
para o exercício 2022/2023, conforme especificações e quantidades constantes no
Termo de Referência, parte integrante do Edital. Tipo de licitação: Menor Preço. Data de
abertura: 12 de maio de 2022, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). Local:
www.gov.br/compras/pt-br. O edital é gratuito e está à disposição dos interessados
para consulta e retirada nos endereços www.gov.br/compras/pt-br e www.trt16.jus.br.
Maiores informações no endereço Av. Senador Vitorino Freire, 2001 - 3º andar - Areinha
– São Luís/MA - Seção de Aquisições Públicas ou pelos telefones (0xx98)
2109-9378/9379/98424-6218 das 08 às 17 horas.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP nº 009/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
2111722.034/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, através de sua Pregoeira, torna
público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, objetivando o Registro de Preço para possível e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviço de locoção de veículos sem motorista, para atender
as demandas das secretarias do Município de Satubinha – MA. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02,
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 006/2021, de 12 de janeiro de 2021, Leis
complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações
e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
e as condições do Edital. REALIZAÇÃO: 13/05/2022 às 10:00 (dez horas). SESSÃO PÚBLICA DE
JULGAMENTO: será realizada eletronicamente no site https://www.portaldecomprassatubinha.com.
br no dia e horário marcados. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: No endereço eletrônico: https://www.
portaldecomprassatubinha.com.br, site da Prefeitura Municipal de Satubinha em sua Home, no portal da
Transparência do Município endereço eletrônico: http://satubinha.ma.gov.br/transparencia/licitacoes,
no sistema SACOP, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no
Prédio da Prefeitura à Av. Matos Carvalho, nº 310 - Centro - Satubinha - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00
horas. Satubinha (MA), 22 de abril de 2022. Elenice dos Anjos Pacheco Pereira –Pregoeira.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
, através de sua Pregoeira, torna

2111722.035/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP nº 010/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
2111722.035/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, através de sua Pregoeira, torna
público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, objetivando o Registro de Preço para possível e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de kit’s escolares para alunos da rede municipal de ensino
do Município de Satubinha – MA. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019,
Decreto Municipal nº 006/2021, de 12 de janeiro de 2021, Leis complementares nº 123/2006,
alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que
couber as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital. REALIZAÇÃO: 13/05/2022 às 15:00 (quinze horas). SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO: será realizada
eletronicamente no site https://www.portaldecomprassatubinha.com.br no dia e horário marcados.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: No endereço eletrônico: https://www.portaldecomprassatubinha.com.
br, site da Prefeitura Municipal de Satubinha em sua Home, no portal da Transparência do Município
endereço eletrônico: http://satubinha.ma.gov.br/transparencia/licitacoes, no sistema SACOP, podendo
ainda ser solicitado através do E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com e também poderá ser consultado e
obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Matos
Carvalho, nº 310 - Centro - Satubinha - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Satubinha (MA), 22 de
abril de 2022. Elenice dos Anjos Pacheco Pereira –Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP nº 011/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
2111722.037/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, através de sua Pregoeira, torna
público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, objetivando o Registro de Preço para possível e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de formação continuada de servidores e usuários
da Secretaria Municipal Assistência Socila do Município de Satubinha – MA. BASE LEGAL: Lei nº
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 006/2021, de 12 de janeiro de 2021,
Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e
as condições do Edital. REALIZAÇÃO: 14/05/2022 às 10:00 (dez horas). SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO: será realizada eletronicamente no site https://www.portaldecomprassatubinha.com.
br no dia e horário marcados. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: No endereço eletrônico: https://www.
portaldecomprassatubinha.com.br, site da Prefeitura Municipal de Satubinha em sua Home, no portal da
Transparência do Município endereço eletrônico: http://satubinha.ma.gov.br/transparencia/licitacoes,
no sistema SACOP, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no
Prédio da Prefeitura à Av. Matos Carvalho, nº 310 - Centro - Satubinha - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00
horas. Satubinha (MA), 22 de abril de 2022. Elenice dos Anjos Pacheco Pereira –Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2111722.036/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA/MA, através da
Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público que está realizando licitação, que
tem como objeto à contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada em engenharia
para a execução de serviços de reforma e ampliação de escolas da rede municipal
de ensino no município de Satubinha/MA. REALIZAÇÃO: 19/05/2022 às 10:00 (dez
horas). BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: A Prefeitura Municipal comunica ainda que o referido Edital estará disponibilizado, na íntegra, no
endereço eletrônico: Site da Prefeitura Municipal de Satubinha em sua Home, no portal
da Transparência do Município endereço eletrônico: http://satubinha.ma.gov.br/transparencia/licitacoes, no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala
da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Matos
Carvalho, nº 310 - Centro - Satubinha - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo
ainda ser solicitado através do E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com. Satubinha (MA),
22 de abril de 2022. Antônio Carlos Campos Gomes – Presidente da CPL.

2111722.037/2022 A

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
, através de sua Pregoeira, torna

, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
, através da Comissão Perma-

2111722.036/2022 A

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022 - SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 - SRP

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto 10.024/2019, MP 1.047/2021, Decreto
Municipal nº 05/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual
Contratação de empresa a para o fornecimento de Material Hidráulico, Elétrico e de Construção de interesse da
Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Nina Rodrigues, no dia 13 de Maio de 2022, ás 09h:00 (horário
de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.
br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada
na Praça Rui Fernandes Costa, s/n, Centro, Nina Rodrigues/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço eletrônico do Portal de Compras Públicas em https://www.portaldecompraspublicas.com.br e SACOP.
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico, das 08h:00 as 12h:00.
Nina Rodrigues/MA, 29 de Abril de 2022.
Raimundo Nonato Silva Junior
Pregoeiro

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, Estado do Maranhão,
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto
10.024/2019, MP 1.047/2021, Decreto Municipal nº 05/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o
Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa na manutenção dos veículos das Secretarias
Municipais, no dia 13 de Maio de 2022, ás 14h:00 (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia
da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, s/n, Centro, Nina
Rodrigues/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico do Portal de Compras Públicas
em https://www.portaldecompraspublicas.com.br e SACOP. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico,
das 08h:00 as 12h:00.
Nina Rodrigues/MA, 29 de Abril de 2022.
Raimundo Nonato Silva Junior
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 – SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03.04/2022. O Município
de Serrano do Maranhão, através do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, torna
público para conhecimento dos interessados a revogação da Licitação Pregão Eletrônico
10/2022, cujo objeto trata de Registro de preços para eventual e futura contratação de
empresa para realização de eventos em datas festivas, para atender as necessidades do
município de Serrano do Maranhão, conforme as condições estabelecidas neste edital e
seus anexos. A revogação se dá em razão de interesse público, nos termos do Art. 50, do
Decreto Federal nº 10.024/19. Serrano do Maranhão, MA, 29 de abril de 2022. Jonatas de
Castro Costa. Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 110/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170.500/2020 – EMSERH
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde para atender a
demanda da POLICLÍNICA DA CIDADE OPERÁRIA.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: anteriormente marcada para às 9h (horário de Brasília) do dia 28/04/2022, fica
ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.
MOTIVO: Impugnação não respondida no prazo disposto no edital, bem como correção do número do
processo administrativo divulgado no aviso de licitação.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos
e-mails (csl@emserh.ma.gov.br e/ou eduardo.emserh@gmail.com) ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 27 de abril de 2022
Eduardo Henrique de Melo Santos
Presidente Substituto da CSL/EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE CONTINUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2022. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 07.08/2022. A prefeitura municipal de Serrano do Maranhão, através
do Secretário Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que
na data 16/05/2022, horário 09:30hs, na sede da Prefeitura Municipal no endereço Avenida
das Palmeiras, sn, Centro, Serrano do Maranhão-MA, fará realizar licitação na modalidade
Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global, para execução indireta por empreitada por
preço unitário, com participação exclusiva de ME/EPP nos itens que não ultrapassem o
valor estimado de R$ 80.000,00, e para os demais itens cota de 25% exclusivos para
ME/EPP, para Contratação de empresa para prestação dos serviços de informatização das
equipes de saúde da família, por meio da implementação de prontuário eletronico e
software para gestão atenção primária e software para gestão hospitalar municipal de
interesse da secretaria municipal de saúde de Serrano do Maranhão, conforme as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará
as disposições da Lei Federal 10.520/2002, Lei Municipal nº 311/2021, e subsidiariamente
as Leis Federais nº 8.666/1993 e Leis Complementares nºs 123/2006 e alterações
posteriores. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal da
Transparência onde poderá ser consultado e obtido cópia e no endereço supracitado.
Serrano do Maranhão, MA, 29 de abril de 2022. Ramiro José Saif Campos. Secretário
Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 0311/2022. O Município de Serrano do Maranhão, através do
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, torna público a revogação do Tomada de
Preços nº 10/2022 cujo objeto trata de Contratação de Escritório de Advocacia para
prestação de serviços técnicos advocatícios, com a finalidade de atuar em defesa dos

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público aos interessados, em especial às
empresas participantes da licitação, que, nos termos da Lei n°. 8.666/93, a sessão pública para a
continuação da Tomada de Preços nº. 007/2021 acontecerá às 09h00min do dia 09 de maio de
2022, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/nº - Centro,
Lima Campos–MA, com o resultado do julgamento das propostas de preços. Maiores informações
no endereço supracitado ou pelo e-mail: licitacao@limacampos.ma.gov.br.
Lima Campos–MA, 28 de abril de 2022.
Valmí Silva Júnior
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 001 de 22 de outubro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2022. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 11.03/2022. A prefeitura municipal de Serrano do Maranhão, através
do Secretário Municipal de Assistência Social, torna público para conhecimento dos
interessados que na data 16/05/2022, horário 14:00hs, na sede da Prefeitura Municipal no
endereço Avenida das Palmeiras, sn, Centro, Serrano do Maranhão-MA, fará realizar
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global, para execução
indireta por empreitada por preço unitário, com participação exclusiva de ME/EPP nos itens
que não ultrapassem o valor estimado de R$ 80.000,00, e para os demais itens cota de 25%
exclusivos para ME/EPP, para aquisição de cestas básicas destinados a doações a pessoas
carentes do Município de Serrano do Maranhã, conforme as condições estabelecidas neste
edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal
10.520/2002, Lei Municipal nº 311/2021, e subsidiariamente as Leis Federais nº 8.666/1993
e Leis Complementares nºs 123/2006 e alterações posteriores. O Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados no Portal da Transparência onde poderá ser consultado
e obtido cópia e no endereço supracitado. Serrano do Maranhão, MA, 29 de abril de 2022.
Raimundo José Diniz Abreu. Secretário Municipal de Assistência Social.

interesses do Município, nas áreas Administrativa, Previdenciária, Cível e Contenciosa no
âmbito das Justiças Federal, Estadual, Tribunais Superiores e Tribunais de Contas,
incluindo os processos já existentes e demais serviços de consultoria, conforme as
condições

estabelecidas neste edital e seus anexos, nos termos do Art. 49, da Lei

8.666/1993. Serrano do Maranhão, MA, 28 de abril de 2022. Jonatas de Castro Costa.
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 04/2022
A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia-MA, CNPJ: 01.612.318/000196, através da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 04/2022, objetivando a contratação de empresa para prestação dos serviços de Assessoria
e Consultoria em Controle Interno no Município de Brejo de Areia – MA,
a realizar-se no dia 17/05/2022 às 08:00 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua da Assembleia de Deus, 06 - Centro Brejo de Areia/MA, onde
poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 12:00h. e mais informações no site da prefeitura: www.
brejodeareia.ma.gov.br e SACOP – Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas, E-mail: secadmbda@gmail.com. Brejo de Areia/MA,
28 de abril de 2022. IVANUSA CARVALHO SILVA Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
CNPJ – 01.612.834/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Saúde e Saneamento/
FMS, torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e
subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do dia
20 de maio de 2022, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 015/2022, do tipo menor preço por item,
tendo como Objeto a Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Equipamentos de Saúde
Bucal de interesse do Fundo Municipal de Saúde/FMS do município de Governador Nunes Freire/MA..
de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada no portal de compras públicas www.portaldecompraspublicas.com.br e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos
encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br e no Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br/ onde poderão
ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 02 de maio de 2022. ÂNGELA MARIA RABELO
DE SOUSA – Secretária Municipal de Saúde e Saneamento/FMS

O DIGITAL TAMBÉM

É O NOSSO NORMAL!

o imparcial.com.br

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
CNPJ – 01.612.834/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura
Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Administração, Comercio e
Industria, torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006,
e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do dia
16 de maio de 2022, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 013/2022, do tipo menor preço por item,
tendo como Objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) para o fornecimento de Equipamentos, Acessórios, Suprimentos e Material de Informática
de interesse da secretaria municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Governador Nunes
Freire/MA. de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada no portal de compras públicas
www.portaldecompraspublicas.com.br e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e
seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira,
no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.
governadornuesfreire.ma.gov.br e no Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br/ onde
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo
e-mail: cplgnf2017@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 02 de maio de 2022. JOSÉ FÁBIO
ANDRADE DE SOUZA – Secretária Municipal de Administração, Comercio e Industria

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA
CNPJ – 01.612.834/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura
Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Administração, Comercio e
Industria, torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006,
e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do dia
18 de maio de 2022, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 014/2022, do tipo menor preço por item,
tendo como Objeto o Registro de Preços, para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada para prestação dos serviços de Dedetização e Limpeza de Fossas Sépticas em prédios públicos
do município de Governador Nunes Freire/MA. de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será
realizada no portal de compras públicas www.portaldecompraspublicas.com.br e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser
adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e
no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br e no Portal de Compras Públicas
www.portaldecompraspublicas.com.br/ onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA,
em 02 de maio de 2022. JOSÉ FÁBIO ANDRADE DE SOUZA – Secretária Municipal de Administração,
Comercio e Industria
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MILHÕES
DE ACESSOS

DESPACHO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1551/2021 TOMADA DE PREÇOS
Nº 006/2021. Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada para construção de uma escola com 04 (quatro) salas de aula no povoado Palmeiras,
zona rural, no município de Icatu - MA, proveniente do CV Nº 02/2021SEDUC. Em análise aos autos do processo administrativo em epígrafe e com
base no parecer técnico sobre as (PROPOSTAS DE PREÇOS) das empresas
habilitadas, elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, fica aberto o prazo
de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de razões recursais (05/05/2022); 5
(cinco) dias úteis para contrarrazões (12/05/2022). Icatu - MA, 28 de abril de
2022. Denilson Odilon Fonseca, Presidente.

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

1ºLEILÃO: 18/05/2022 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 20/05/2022 Às 15h.
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado
pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel
abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da
Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo realizados somente na modalidade
online. Localização do imóvel: ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MA. BAIRRO CENTRO. Rua Do Comércio,
n°60. Casa. Áreas Totais. Terr. 1.323,33m² e constr. 104,73m². Matr. 93 do RI Local. Obs: Ocupado. (AF). 1º Leilão: 18/05/2022,
às 15h. Lance mínimo: R$ 167.000,00 e 2º Leilão: 20/05/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 100.200,00 (caso não
seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O
interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante
será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência
na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do
artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento
e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br
Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO
DE AGÊNCIA DA CAIXA EM BACABAL, MA
A Caixa Econômica Federal torna público sua pesquisa de mercado para compor estudos
quanto à viabilidade na locação de imóvel pronto, em obra ou a construir localizado na
Rua Getúlio Vargas até a Rua Clovis Miranda, Centro, Bacabal - MA. O imóvel deverá
possuir documentação regularizada junto aos órgãos públicos, ter idade aparente de até
10 (dez) anos, possuir área de aproximadamente 960,86 m2, com pé direito mínimo de
3,5m, em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Deverá possuir
sanitários e área de estacionamento, conforme exigências da Prefeitura local. No caso
de imóvel a construir, a construção deverá obedecer a todas as normas e legislações
aplicáveis. Os interessados devem encaminhar carta de manifestação de interesse na
possível locação e indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área
construída em m², dados para contato e oferta do imóvel assinada; 2) Registro Geral de
Imóveis (RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se
houver). Os documentos devem ser enviados através do e-mail ceogi04@caixa.gov.br e
os documentos originais entregues no endereço: Rua das Marrecas, nº 20, 12º andar,
Torre 3, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-120 ou em qualquer Agência da
CAIXA, destinado à CEOGI. Esclarecemos que a pesquisa de mercado ficará aberta ao
recebimento das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.
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VIDA

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br

oimparcial.com.br

São Luís, segunda-feira, 2 de maio de 2022

SÃO LUÍS

Comércio otimista
para o Dia das Mães
Pesquisa da Fecomércio aponta que mais de 60% dos consumidores deseja comprar
um presente para a mãe com cautela no que se refere aos valores dos produtos
dos em presentear. <Neste ano os entrevistados não têm declarado aumentar a cesta de compras, que ûcará
e acordo com a Pesquisa de estacionada em uma média de dois
Intenção de Consumo para mimos. O encarecimento do preço
o Dia das Mães, realizada dos presentes tem feito com que os
pela Federação do Comér- consumidores preûram comprar mecio de Bens, Serviços e Turismo do Es- nos, com o objetivo de manter o valor
tado do Maranhão (Fecomércio/MA), total da compra feita em 2019=, enfati66,6% das pessoas no estado plane- zou o presidente de Fecomércio-MA,
jam presentear alguém no segundo José Arteiro.
domingo de maio. No entanto, esse
Em relação ao último levantamengasto deve ser mais tímido. Com o va- to, o valor médio total da compra para
lor por presente 8mais salgado9, o con- o Dia das Mães em 2022 apresentou
sumidor deve ser mais cauteloso.
estabilidade e está estimado em R$
Em 2022, com a elevação dos pre- 259,00. Em 2019 o valor ûcou em R$
ços decorrente da inüação, o consu- 260.
midor pagará mais caro por presente,
Ainda assim, o comércio está basdeixando a sacola de compras mais tante otimista quanto à data, consideenxuta. Neste ano, a maior fatia de rada a segunda melhor época do ano
consumidores (58,7%) pretende com- para o varejo, atrás apenas do Natal. A
prar apenas um item, um crescimento data deve impactar positivamente o
de 6,3 pontos percentuais em relação comércio de São Luís. <O reüexo da
ao levantamento de 2019, que abarca- pandemia da Covid-19 já é bem meva 52,4% dos entrevistados interessa- nor que nos últimos meses e com a
PATRÍCIA CUNHA

D

üexibilização total das atividades
econômicas, retornando ao cenário
de normalidade pré-pandêmica, temos uma maior aproximação dos
consumidores junto ao varejo=, apontou José Arteiro.
Em clima de otimismo, o comércio
aposta em promoções, linhas de crédito diferenciadas e muita propaganda para ûsgar o consumidor que, além
das mães, demonstra intenção de
aproveitar a data para presentear
também ûlhas, companheiras e esposas. Roupas, perfumes, üores e chocolates estão na lista dos itens mais procurados para esta data especial. <A
gente sabe que vai dar certo, então a
loja já se abasteceu desde o início com
muitas opções. A gente entende que
esse ano é muito especial, e as pessoas
querem presentear não só as mães e
sogras, mas também as amigas, por
exemplo. A movimentação tem sido
grande=, aûrmou Rhayssa Vieira, de
uma loja no Rio Anil Shopping.

Educação em faixa de
pedestre: SOS VIDA já
realizou 136 ações

A SOS VIDA pela paz no trânsito realizou dia 29.04.22
a 136ª ação educativa em faixa de pedestre. O local da
ação foi na faixa da Av. Marechal Castelo Branco, no
bairro São Francisco, em São Luís. Como de costume foram dadas orientações verbais aos pedestres e ciclistas;
e exibidas faixas com o lema da campanha: a vida passa
pela faixa de pedestre e com as estatísticas de pedestres
mortos no trânsito na capital maranhense em 2020.
Parceiro que colaborou nesta ação: CEREST- Centro
de Referência estadual em Saúde do Trabalhador.
Maio amarelo: ações da SOS Vida
A SOS VIDA terá intensas atividades neste MAIO
AMARELO de 2022, como nos anteriores, tanto realizando 02 grandes ações educativas em faixas de pedestres
como também participando de atividades dos parceiros.
Envolva-se, como pessoa física, através de sua empresa, do órgão que você trabalha etc. Dê a sua contribuição nessa luta pela paz no trânsito.
Gigante do aftermarket automotivo chega ao Brasil
Point S vem atuar no país em parceria com grupos
ADTSA e Orletti

Os itens mais procurados para as mães
<A pandemia deu uma trégua, as
pessoas estão retomando suas vidas,
acredito que o setor de empregos melhorou, então as mães não vão ûcar
sem presentes, e nós do comércio estamos com boas expectativas=, disse.

Itens pessoais são a preferência

E nada de utensílios domésticos ou
de uso coletivo. Os presentes de uso
pessoal devem ser os preferidos para
agradar as mães, como perfumes,
roupas e sapatos.
Os artigos de perfumaria e cosméticos lideram o ranking da lista com
30% da intenção de presente para a
data.
Itens de vestuário e acessórios foram a segunda principal escolha de
compra, apontada por 24,9% dos entrevistados.

Os artigos de perfumaria e cosméticos, que já alcançaram 41,1% em
2018, caíram 11,1 pontos percentuais
no comparativo com 2022. Produtos
como joias e bijuterias, aparecem
com perda de 8,2 pontos percentuais
de 2018 para cá. Segundo a Federação,
o encarecimento do preço dos produtos e a redução do nível de renda disponível para consumo pode ter colaborado para este novo cenário.
Entre os interessados em comprar
algum produto para a data, a pesquisa
mostra vantagem para o gênero feminino. Do total de mulheres entrevistadas, 71,6% têm a intenção de presentear no Dia das Mães. Entre os homens, a parcela que deve comprar algum mimo é de 60,7%.

A pandemia deu uma
trégua, as pessoas estão
retomando suas vidas,
acredito que o setor de
empregos melhorou,

Lojista de uma empresa de confecções no Vinhais, Rafaele Silva aposta
que este ano o lucro será melhor.

Os sapatos, cintos ou bolsas posicionam-se no terceiro lugar da lista,
atendendo a fatia de 14% dentre as
opções apontadas.
A pesquisa da Fecomércio revela
ainda que a preferência por estes itens
está diminuindo a cada levantamento, apontando uma possível mudança
no hábito de compras do consumidor.

então as mães não vão
ficar sem presentes, e nós
do comércio estamos
com boas expectativas

Com mais de 5.700 pontos de venda em 49 países, a
Point S está chegando ao Brasil. A maior franquia multimarcas do mundo, referência em serviços automotivos
e vendas de pneus, assinou um Master Franchise Agreement com a ATO, empresa cujos acionistas são dois
grandes players do segmento automotivo: os grupos
ADTSA e Orletti. Como empresa representante exclusiva
da Point S no Brasil, a ATO tem como objetivo desenvolver uma rede de mais de 200 lojas no Brasil nos próximos 5 anos.
A ATO nasceu da união de dois grupos de destaque do
segmento automotivo, e será responsável pela gestão e
divulgação da marca Point S, que é um dos maiores
players mundiais no segmento de reposição automotiva, no Brasil.
Uma dessas empresas é a ADTSA, que tem mais de 90
anos de experiência em diversos segmentos como
transporte de passageiros e cargas, rede de concessionárias de automóveis, caminhões, tratores, lojas de
pneus, etc. A matriz está localizada em Recife – PE, mas
o negócio é distribuído em 12 estados. A outra empresa é
o grupo Orletti, fundado em Pinheiros – ES, em 1966, e
hoje com sede em Vitória. A companhia opera diversos
negócios como concessionárias de automóveis, ônibus,
caminhões, distribuição de combustíveis, indústria e
serviços ûnanceiros. Está presente, além do Espírito
Santo, nos estados de Minas Gerais e Bahia.
Fonte: cesvibrasil.com.br
Código de Trânsito Brasileiro (lei n. 9.503/97)
Responsabilidade objetiva
Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se
por este Código.
§ 1º …
§ 2º….
§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema
Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados
aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na
execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.
Faça a sua parte pelo trânsito seguro: seja obediente
às Leis do Trânsito.
• Facebook e Instagram: SOS VIDA PAZ NO TRANSITO;
• Twitter:@valorizacaovida
• E-mail:valorizacaoaavida@gmail.com
• Fones:(98)98114-3707(VIVO-Whatsapp)

oimparcial.com.br

ESPORTES

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br

7

São Luís, segunda-feira, 2 de maio de 2022

TORNEIO INTERNO

GUERRA

Atleta de 14 anos
morre em ataque russo
Promessa olímpica, ucraniana de 14 anos morre em bombardeio russo em Mariupol.
Atleta do levantamento de peso, Alina Peregudova é vítima da guerra na Ucrânia
A guerra na Ucrânia acabou com a
vida de uma promessa olímpica ucraniana. Nesta semana, a Câmara Municipal de Mariupol conﬁrmou a morte
de Alina Peregudova, de apenas 14
anos. A atleta do levantamento de peso foi vítima de um bombardeio da
Rússia na cidade. A mãe da adolescente também morreu no ataque russo.
Apesar de muito jovem, Peregudova já estava cotada para defender a
Ucrânia nas Olimpíadas. Ela venceu a
categoria até 40kg do campeonato nacional sub-17 mesmo sendo três anos
mais novas do que a idade máxima
permitida.
A Federação Ucraniana de Levanta-

mento de Peso (UWF) publicou uma
nota de pesar pela morte de Alina Peregudova. <O agressor russo continua
a matar ucranianos na terrível guerra
que travou. Outra vítima das tropas de
Putin foi uma promissora atleta de
Donetsk Alina Peregudova, que morreu por bombas inimigas na cidade de
Mariupol. É difícil encontrar palavras
para transmitir profundas condolências a todos aqueles que conheciam
as vítimas. Memória eterna! Jamais
perdoaremos!=, aﬁrmou a nota.
O levantamento de peso ucraniano
já havia sofrido bastante com a guerra. Em março, um centro de treinamento de Chernihiv foi destruído por
um bombardeio russo.

Projeto Educação e
Esporte promove
competição
Alegria do primeiro ao último minuto, partidas emocionantes, belas jogadas e muitos gols. Assim foi o Torneio Interno, evento esportivo que marcou o encerramento da quinta etapa do Projeto Educação e Esporte –
Escolinha de Futebol, iniciativa social desenvolvida por
meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte com os patrocínios do governo do Estado do Maranhão e das Drogarias Globo. A competição, que foi realizada na Associação dos Médicos, no bairro Altos do Calhau, em São
Luís, contou com jogos entre os alunos do projeto e
equipes da Escolinha Algarismo Romano.

Todos os jovens atletas do Projeto Educação e Esporte
e da Escolinha Algarismo Romano ganharam medalhas
pela participação no Torneio Interno, e a melhor equipe
da competição recebeu uma taça para comemorar o
campeonato. Além disso, os jogadores destaques do
Torneio Interno também foram premiados: Pedro Henrique foi eleito o melhor goleiro, Otávio levou o troféu de
artilheiro e Foﬁnho ganhou a disputa como melhor jogador do torneio.
Depois da premiação, os atletas participantes do Torneio Interno do Projeto Educação e Esporte, ao lado de
seus familiares e responsáveis, se confraternizaram em
um coffee-break, que contou com muita diversão e sorrisos das crianças, cena que se tornou característica durante a quinta etapa da iniciativa social.

DINHEIRO NO CAIXA

São Paulo pode receber R$ 60 milhões em vendas
Durante a quinta etapa do Projeto Educação e Esporte, 60 crianças, entre 8 e 14 anos, foram atendidas com
aulas de reforço escolar e treinos semanais de futebol. A
realização do Torneio Interno, além de marcar o encerramento de mais uma temporada do projeto, foi mais
uma oportunidade para os alunos colocarem em prática
os fundamentos trabalhados nos treinamentos. <Ficamos muito contentes com a realização de mais um Torneio Interno e com o sucesso da quinta etapa do Projeto
Educação e Esporte. Mais uma vez, pudemos trabalhar
junto com a comunidade e auxiliar no processo de formação dessas crianças, não só no esporte, mas, principalmente, na sociedade. Daqui, surgirão grandes cidadãos, que vão ajudar a construir um mundo melhor.
Agradecemos ao governo do Estado e às Drogarias Globo por todo o apoio em mais uma edição desse projeto
tão importante=, aﬁrmou Kléber Muniz, coordenador
do projeto.

Projeto Educação e Esporte

O São Paulo tem cerca de R$ 60 milhões para receber de clubes do exterior referente a vendas de direitos federativos de jogadores e mecanismos
de solidariedade da Fifa.
O valor mais alto, divulgado pelo
balanço ﬁnanceiro do clube, é referente à venda do atacante Brenner ao
Cincinatti, dos Estados Unidos. A Major League Soccer (MLS) ainda deve
R$ 43,5 milhões ao Tricolor. O total da
transação foi de R$ 70 milhões.
O outro montante de venda de direitos é da negociação de Paulinho
Boia ao Metalist, da Ucrânia, no ano
passado.
O atacante, que atualmente está

emprestado ao América-MG, foi negociado por R$ 8,4 milhões.
Grande revelador de jogadores nas
categorias de base, o São Paulo também se beneﬁcia com o mecanismo
de solidariedade da Fifa. O gatilho
sempre é acionado quando um atleta
que passou pela base é vendido e rende uma porcentagem ao clube formador. Transações envolvendo nomes
como Lucas Moura, Lyanco e Emerson Royal ainda vão valer dinheiro ao
Tricolor. O São Paulo vive a expectativa de faturar bastante nesta temporada com a venda de Antony pelo Ajax.
Diversos clubes na Europa estão interessados no atacante, de quem o Tri-

color ainda mantém 20% de mais-valia (porcentagem sobre o lucro do clube holandês numa negociação).
Segundo o The Sun, o Manchester
United estaria disposto a pagar 60 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) pelo atacante.
O São Paulo, clube que Antony defendeu do sub-15 até os 19 anos,
quando já era destaque do time proﬁssional, monitora as negociações.
Caso uma negociação com o Manchester United seja conﬁrmada pelos
valores citados pelo The Sun, por
exemplo, o Tricolor teria direito a 8,8
milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões).

O Projeto Educação e Esporte – Escolinha de Futebol
tem caráter social e foi idealizado para aliar educação e
esporte à vida de crianças da Vila Conceição. Ao todo, 60
crianças entre 8 e 14 anos foram beneﬁciados na quinta
edição do projeto com aulas de reforço escolar e treinos
de futebol de campo.
Em execução desde 2016, o projeto já atendeu mais
de 200 crianças. O grande diferencial dessa iniciativa é
justamente conseguir levar educação e esporte para as
crianças. A dinâmica do projeto é bem simples: semanalmente, as crianças participaram dos treinos de futebol acompanhados por proﬁssionais de educação física.
Paralelamente ao trabalho desenvolvido em campo, a
garotada receberam acompanhamento educacional,
com aulas que serviram como uma espécie de reforço
escolar.
Vale destacar que, nos dias dos treinos, os meninos do
projeto receberam acompanhamento de uma pedagoga
e de proﬁssionais de educação física, além de participarem de um lanche coletivo.
Tudo sobre o Projeto Educação e Esporte – Escolinha
de Futebol está disponível na rede social oﬁcial da iniciativa social no Instagram (@projetoeducacaoeesporte).
Vale destacar que a quinta etapa do Educação e Esporte
contou com os patrocínios do governo do Estado do
Maranhão e das Drogarias Globo por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.
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Orkut de volta? Saiba
tudo sobre o retorno

Pulsar Cia De Dança
estreia dois espetáculos
simultaneamente

Desde que o domínio orkut.com foi reativado, os internautas estão ansiosos querendo
saber quando a rede social, extinta em 2014, vai voltar a funcionar

D

epoimentos, comunidades,
álbuns repletos de fotos divertidas, jogos online que
marcaram uma geração, como Café Mania, Colheita Feliz,
BuddyPoke… O Orkut marcou tanto o
coração de muitos por ser uma das
primeiras redes que integrou muitas
funções em um só lugar. Mas ele se foi
assim que o Facebook chegou, deixando muita saudade e nostalgia.
A expectativa pela volta do Orkut
despertou muitas dúvidas entre os
usuários. Desde que o domínio orkut.com foi reativado, na última quarta-feira (27), os internautas querem
saber quando a rede social, extinta em
2014, vai voltar a funcionar e se já é
possível criar uma conta na plataforma. O assunto foi o mais buscado no
Brasil, de acordo as tendências de
pesquisas diárias da ferramenta de
análise Google Trends.
Mas o fato é que ainda há muita incerteza sobre a volta do site criado por
Orkut Büyükkökten, enquanto o engenheiro de software turco trabalhava
no Google. Para esclarecer as dúvidas
mais comuns sobre o assunto, nesta
matéria está compilado tudo o que se
sabe até o momento sobre o possível
ressurgimento da rede social mais popular do Brasil no início dos anos
2000. Entenda, a seguir, se o Orkut
voltou, se já é possível criar conta na
rede e recuperar fotos postadas na antiga plataforma.
O domínio orkut.com foi reativado
na quarta-feira (27), mas isso não signiﬁca que a volta da rede social está
garantida. A página traz um comunicado oﬁcial, assinado pelo próprio

Orkut Büyükkökten, em que ele aﬁrma: <Acredito no poder da conexão
para mudar o mundo. Acredito que o
mundo é um lugar melhor quando
nos conhecemos um pouco mais. […]
E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve!=.

novo
projeto
de
Orkut
Büyükkökten em primeira mão.
Consigo recuperar as fotos do Orkut?
Não. Atualmente, o endereço orkut.com não apresenta suporte às
contas que já existiram na plataforma.
O Google, dono da rede social, encerrou o site em 2014 e permitiu baixar as
imagens até setembro de 2016.
As comunidades do Orkut vão voltar?

A mensagem dá a entender que
uma nova plataforma está para ser
lançada, e os dizeres sobre conexão
entre pessoas reforçam a ideia de que
se trate de uma rede social. O uso da
logomarca do ﬁnado site fortalece o
sentimento de que se trata de uma nova versão do Orkut, talvez resgatando
os recursos mais amados da antiga rede, mas com uma roupagem diferente.
No entanto, o texto, que traz versões em inglês e português, é bastante
aberto a interpretações. O futuro projeto poderia também ser algo completamente diferente — ou nem mesmo
vir a ser lançado.
Posso criar uma conta no Orkut?
Não. O domínio orkut.com não traz
qualquer forma de login ou formulário para criação de conta. Existe apenas um espaço, ao ﬁnal do comunicado, para quem quiser registrar seu email e receber as novidades sobre o

Não se sabe se o Orkut vai voltar,
nem em quais termos. Mesmo que a
rede social retorne, é possível que as
ferramentas sejam diferentes ou sequer existam. O Google chegou a
manter um acervo de comunidades
que permitia ler as discussões públicas mesmo após o ﬁm do prazo de
download. Porém, a consulta ao banco de dados, com mais de 51 milhões
de comunidades, foi encerrada em
maio de 2017.
Por que o Orkut acabou?
Quando o Orkut acabou, em 30 de
setembro de 2014, a maioria dos
usuários protestou. Mas a verdade é
que a rede social, popular principalmente no Brasil e Índia, há anos sofria
com a perda de espaço para o Facebook.

VILA CASCAVEL

Governo promove Oficina Chefs Mirins em São Luís

A INICIATIVA DO GOVERNO DO ESTADO FAZ PARTE DAS ATIVIDADES MENSAIS PROMOVIDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DO MARANHÃO
A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes), por meio
da Secretaria Adjunta de Segurança
Alimentar e Nutricional (Sasan), promoveu na última semana a Oﬁcina
Chefs Mirins, na creche comunitária
Lar do Saber, no bairro Vila Cascavel.
A iniciativa faz parte das atividades
mensais promovidas pelo Banco de
Alimentos. Seu objetivo é trabalhar
com as crianças a educação alimentar
e nutricional, fazendo-as ter consciência sobre os alimentos consumidos.
Além dos Chefs Mirins, serviços como aferição de pressão arterial, teste
de glicemia, vacinação contra a gripe
para crianças e idosos e palestras educativas sobre saúde mental, também
foram ofertados para a população, no
local.
Para o secretário da Sedes, Paulo
Casé Fernandes, essas ações são fundamentais para a população. <O Banco de Alimentos nos últimos dias le-

vou diversos serviços e atividades
educativas àquela população, principalmente para as crianças, com a Oﬁcina Chefs Mirins. Assim, estamos
promovendo a conscientização e uma
melhor qualidade de vida, com uma
alimentação saudável para os participantes, garantindo segurança alimentar e nutricional=, declarou o secretário.
A coordenadora do Banco de Alimentos, Danielle Arraes, falou sobre o
encerramento das ações promovidas
pela entidade, que iniciaram na última terça-feira (26).
<Estamos muito felizes por conseguir alcançar essa população. Começamos a semana com várias atividades e estamos ﬁnalizando com a Oﬁcina Chefs Mirins. Para nós, tem sido
maravilhoso, pois mais uma vez temos feito a missão acontecer. Estamos felizes com o resultado e por fazer parte de uma secretaria que de-

senvolve esse trabalho. Só temos a comemorar=, ressaltou.
Segundo a presidente do Instituto
Socioeducacional Jesuína, Francinete
Alves, responsável pela creche Lar do
Saber, a ação levou diversos benefícios para a população da Vila Cascavel.
<É motivo de muita alegria ter recebido essa ação em nosso Instituto. Somos imensamente gratos ao Banco de
Alimentos e ao Governo do Estado por
isso. A população foi muito beneﬁciada com essa iniciativa=, comentou.
Moradora da Vila Cascavel,
Sildeiany Neves opinou sobre a importância da oferta de serviços da
saúde no local. <Meu ﬁlho estuda aqui
perto e por isso eu gostei muito que
esses serviços tenham vindo para cá.
Conseguimos fazer a prevenção e a
vacinação das nossas crianças, graças
à iniciativa. Essa oportunidade foi
muito boa, só tenho a agradecer=, disse.

Os amantes da dança que estavam sedentos por espetáculos ao vivo por conta da pandemia que paralisou o
mundo por dois anos e assim afetando diretamente as
artes poderão muito em breve respirar aliviados. A consagrada Pulsar Companhia de Dança, companhia genuinamente maranhense, volta no mês de maio com
força total. E o palco mais uma vez será o Teatro Artur
Azevedo que receberá dois espetáculos de uma única
vez. Trata-se de <ESTRANHAMENTE COMUM <E <VIDRO=.
ESTRANHAMENTE COMUM, do consagrado coreografo e professor paulista João Pirahy, começou a ser
construído em 2020 antes da pandemia, e tem como
inspiração o artista visual contemporâneo Marcos Reis
Peixoto, o Marepe, nascido em 1970, no Recôncavo Baiano, Marepe apresenta um trabalho cheio de signiﬁcados e afetividades a partir da exposição de objetos tidos
como comuns em nosso dia-a-dia, porém ressigniﬁcados diante de nossos olhos.
O artista plástico se vale de procedimentos recorrentes da arte contemporânea como o acúmulo e o novo
signiﬁcado de objetos em suas funções cotidianas. A
partir deste olhar, João Pirahy se apropriou da corporeidade dos artistas-intérpretes para criar um verdadeiro
relicário em cena. Valendo-se de objetos do cotidiano, a
narrativa de <Estranhamente Comum= traz elementos
da ancestralidade, a potência do corpo feminino, relações interpessoais, LGBTQI+ e feminismo em solos, duos e células coreográﬁcas em grupo que exploram diferentes níveis, dinâmicas e intensidades.
Com uma trilha sonora composta por canções e sons
que mesclam o clássico e o moderno, o ancestral e o ritualístico, o palco abre espaço para um caleidoscópio de
sensações e interpretações, um verdadeiro mergulho no
mundo alheio em uma busca e descoberta de inﬁnitas
possibilidades.
Já o <VIDRO= do premiado professor e Bailarino maranhense Joilson Ferraz, foi totalmente concebido no
período pandêmico, e traz um recorte visceral de sentimentos e sensações desse momento que todos tivemos
que enfrentar. O conﬁnamento, a reclusão, os desaﬁos,
as perdas e ressigniﬁcado de vida estão presentes na
obra inquietante do jovem coreografo
Para conceber <VIDRO= o coreógrafo fez um profundo mergulho nas sensações internas e externas a nós
impostas. Na dualidade do <Vidro=, entre resistência e
fragilidade características também encontradas nos seres humanos. <Procura-se o ferro resistente. Acha-se o
vidro frágil. Encanta-se com sua dureza. Espanta-se
com o ferimento provocado. Assim como esse material
que se pretende à dureza e, no entanto, se quebra a qualquer tormento forte; a vida humana, por seus caminhos,
se quebra, se racha, se fere. Nesses caminhos, o encontro com o que se teme: a solidão, a perda, a exclusão, a
não aceitação, o abuso, a falta de amor, a dependência, o
terror. <
<VIDRO= retrata a fragilidade que entorpece o humano; os cortes que fazem sangrar, mas que permitem
aberturas; e a farsa da força dos corpos suscetíveis as
milhões de possibilidades na aleatoriedade do caos da
existência. Diante do caos, só se faz possível entregar-se
a insistência da existência. Insisto, invisto, registro, resisto, existo. Existindo, me lanço no abismo à medida
que só se faz vivo, quem se lança. Quebra-se o vidro, liberta-se da morte rígida e gelada. É o que está em jogo
nesta dança.
Uma marca característica do pulsar sempre foi a ousadia e inovação, e nesse período de reclusão forçada, a
companhia se reinventou mais uma vez, mergulhando
em pesquisas e trabalhos on line para assim não paralisar total suas atividades.
Para Abelardo Telles diretor geral da Pulsar para que
os projetos de <ESTRANHAMENTE COMUM= E <VIDRO= se tornassem realidade foi preciso uma força tarefa e se cercar de proﬁssionais renomados. A exemplo do
Figurinista maranhense Geodson Diniz retornando ao
estado depois de uma carreira brilhante em São Paulo,
com passagens pela Europa a e China, convidado para
vestir a pele e alma dos bailarinos.
Para concepção da luz parte fundamental para a
transposição de sensações da cena para a plateia o desaﬁo foi lançado e imediatamente aceito pela premiada
iluminadora Milena Silva. A Cenograﬁa ﬁcou sob a responsabilidade de Fernando Saraiva e Geodson Diniz,
Identidade Visual com Dante Assunção, Fotograﬁa de
Louise Mendes, Filmaker Tainan Lopes, além da força
marcante e inspiradora dos bailarinos que compõem a
Pulsar.
Os espetáculos acontecem dias 07/ 05 as 20hs e 08/05
as 18hs, no teatro Artur Azevedo. Os ingressos já estão à
venda na bilheteria do Teatro e pelo site:
https://bit.ly/37iDZcj

